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Szczegółowa kalkulacja ceny wykonania instalacji CCTV oraz SKD
Nazwa zadania inwestycyjnego:
Adaptacja lokalu na potrzeby Filii Urzędu Pocztowego Kraków 23
Adres obektu: Kraków, ul. Zakliki z Mydlnik nr 16
Wykonawca:

Lp.

Wymagana Specyfikacja techniczna i ilościowa

ilość

j.m.

Rejestrator cyfrowy wizji - quadruplex, 8 kanałowy, prędkość nagrywania
nie mniej niż 200 kl/s w D1, wyjście wideo VGA, kompresja H.264, prot.
sterowania Pelco-D i Pelco-P, detekcja ruchu, możliwość obsługi więcej
niż jednego dysku wewnętrznego, poj. dysku zapewniająca ciągłą
archiwizację przez okres 30 dni z prędkością zapisu każdej kamery 25 kl/s
z rozdzielczością 400 TVL, możliwość zgrywania materiału na nośniki
1 zewnętrzne typu Pendrive, USB HDD, format zgrywanego materiału
powinien być możliwy do odtworzenia przez standardowe programy
zainstalowane w systemie Windows, Interfejs sieciowy Ethernet RJ-45
(10/100Mbps), dołączona wersja papierowa pełnej instrukcji w j. polskim,
mysz i pilot w zestawie, przedłużacz do myszy w przypadku montażu
na wysokości, zaleca się rejestrator BCS z uwagi na ujednolicenie
sprzetu w obszarze BKZB DO w Krakowie

1

szt.

2 dysk twardy 6TB

1

szt.

kamera kopułkowa - 1/3", min. 600 TVL w kolorze, dualna, obiektyw z
automatyczną przesłoną ogniskowa 2,8-10mm, 12V, oświetlacz IR LED,
3 zasięg oświetlenia nie mniej niż 15 metrów, czułość nie gorsza niż 0,07
Lx/F=1,2 w trybie kolorowym (50IRE), 0Lx (IR wł.), WDR, HLC, DNR, BLC
z zasilaczem i uchwytem w zestawie

5

szt.

zasilacz buforowy w obudowie - 230/12V, wyjście zasilania 9x1A/13,8VDC,
4 regulacja napięcia wyjściowego 12-14V DC, zabezpieczenie SCP, OVP,
OLP, UVP, tamper, miejsce na akumulator 17Ah

1

szt.

5 akumulator 17Ah

1

szt.

6 monitor LCD - 22", rozdzielczość 1920x1080, kontrast 800:1, złącze VGA

1

szt.

7 pasywny nadajnik odbiornik sygnału po skrętce, wtyk BNC 75 Ohm (para)

5

szt.

8 przewód (skrętka) UTP - 4x2x0,5, kat. 5e

1

kompl.

9 przewód zasilający YDYp - 3x1,5

1

kompl.

10 materiały montażowe

1

kompl.

1

kompl.

1

szt.

CCTV

11

Skonfigurowanie i uruchomienie systemu telewizji dozorowej, w tym
podłączenie do sieci WAN.

12 robocizna i dokumentacja powykonawcza

Cena jedn.
netto w PLN

Razem Kosztorys instalacja CCTV netto :
VAT 23%
brutto :

Wartość netto
w PLN

SKD - System kontroli dostępu - Elektrozamki
Zestaw - zamek szyfrowy numeryczny z czytnikiem breloków
zbliżeniowych (możliwość otwarcia drzwi za pomocą kodu PIN klawiatury
lub/i breloków zbliżeniowych), breloki zbliżeniowe (8 szt.), zasilanie,
1 ektrozaczep do zamka szyfrowego z elementami montażowymi, komplet elementy montażowe do zamków szyfrowych w tym klamka i gałka od
strony zewnętrznej, przewody, listwy, materiały montażowe, robocizna,
dokumentacja
Podłączenie SKD do SSWiN

2

szt.

2

kpl

Razem Kosztorys instalacja SKD netto :
VAT 23%
brutto :
Data:

pieczatka i podpis Wykonawcy

